
Školská rada 

Základní škola Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  

– příspěvková organizace 

 

Zápis z 5. zasedání Školské rady konaného dne 26.10.2021 

Přítomni: Ing. Lenka Zimová, Mgr. Marie Špačková, Iveta Vacková, Karolína Pluhařová, 

Štěpánka Balogová 

Omluveni: Jan Volf 

Host: ředitel ZŠ Rádlo Mgr. Jan Šafránek 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Schvalování dokumentů 

3. Diskuse 

4. Schválení předběžných termínů zasedání 

 

 

Zápis: 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila Lenka Zimová, která přivítala všechny členy Školské rady na jejím šestém 

zasedání.  

Následně proběhla kontrola zápisu z 5. zasedání Školské rady. 

 

 

2. Schvalování dokumentů 

Ředitel ZŠ předložil Školské radě ke schválení následující dokumenty, se kterými měli členové 

rady možnost se seznámit v předstihu: 

• Školský řád, včetně dodatku č. 1 

• Hodnocení výsledků vzdělávání – příloha školského řádu 

• Výroční zpráva o činnosti školy ve školském roce 2020/2021 

Školská rada hlasovala o schválení dokumentů v předloženém znění. Všichni členové Rady 

hlasovali pro schválení dokumentů. 

 



3. Diskuse 

Spádovost školy pro žáky ZŠ Rádlo 

Spádovou oblastí školy pro druhý stupeň je celý Jablonec nad Nisou a je povinností rodičů 

zajistit umístění dítěte ve škole. Ředitel školy je ve spojení s řediteli škol Pasířská a Kokonín, 

kteří jsou připraveni přijmout děti ze ZŠ Rádlo. Během třídních schůzek s rodiči dětí 

navštěvujících 5. ročník budou předány informace a proběhne diskuse na toto téma. 

 

Ostatní 

Podle informací zaměstnanců školy je dopravní situace v okolí školy klidná. Občasná 

přítomnost strážníka obecní policie byla domluvena se starostou obce a funguje. 

Ředitel informoval školskou radu o potřebě oprav na dětském hřišti a ve škole. Akutně je 

třeba opravit: 

• poničené pletivo na fotbalovém hřišti 

• uvolněné betonové dlaždice na ochozu hřiště 

• potřeba vyměnit krycí desku na hřišti 

• vyrvané zábradlí ve vstupní hale školy 

Starosta bude požádán o zajištění opravy.  

Diskutovány byly další potřeby investic do budovy ZŠ včetně rekonstrukce toalet a 

kanalizace školy. Investice budou diskutovány na zasedání zastupitelstva obce. 

Ředitel ZŠ informoval Školkou radu o tom, že na základě aktivity rodičů dochází k založení 

SRPŠ. V současné době ještě právně organizace neexistuje, ale byla již podána žádost o 

zapsání. Organizace SRPŠ není v žádném právním spojení se Školskou radou. 

 

4. Schválení předběžných termínů zasedání 

Školská rada se usnesla, že další termín zasedání bude v průběhu 2. pololetí školního roku 

2021/2022. Termín bude upřesněn na základě potřeb a časových možností členů Rady. 

 

 

 

V Rádle dne 26.10.2021     ………………………………………… 

         předsedkyně Školské rady 


